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৩ আি ন ১৪২৫

িবষয:় মহ ামামহ ামা   হ াইেকাটহ াইেকাট   িবভােগরিবভােগর   িরটিরট   িপ শনিপ শন   নংনং--১১৪৩০১১৪৩০//২০১৫২০১৫  এবংএবং  মহ ামামহ ামা   ীমীম   কােটরকােটর   আপীলআপীল
িবভােগরিবভােগর   িস িভলিসিভল  িপ শনিপ শন   ফরফর   লীভলীভ    আপীলআপীল   নংনং--১২০১২০ //২০১৮২০১৮   এরএর   আেদশআেদশ  ব া ব ায়নবা ব ায়ন   সং াসং া ।।

  :  মাঃ আিন র রহমান ( াগািরক), সােলহা বগম মিহলা িড ী কেলজ, হিরণা , িঝনাইদহ এর আেবদন ।

      উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত মাঃ আিন র রহমান ( াগািরক), সােলহা বগম মিহলা িড ী কেলজ, হিরণা , িঝনাইদহ এর
আেবদন এতদসংেগ রণ করা হেলা। িতিন মহামা  হাইেকাট িবভােগর িরট িপ শন নং-১১৪৩০/২০১৫ এবং মহামা  ীম কােটর
আপীল িবভােগর িসিভল িপ শন ফর লীভ  আপীল  নং-১২০/২০১৮ এর আেদশ মাতােবক বিণত কেলেজর ১২ জন ভাষক, ০১ জন

াগািরক, ০১ জন অিফস সহকারী ও ০৫ জন ৪থ ণীর কমচারীেদর এম.িপ.ও সহ যাগদােনর তািরখ থেক বেকয়া দােনর জ
আেবদন কেরেছন। 

      ২.০   এমতাব ায়, মহামা  হাইেকাট িবভােগর িরট িপ শন নং-১১৪৩০/২০১৫ এবং মহামা  ীম কােটর আপীল িবভােগর িসিভল
িপ শন ফর লীভ  আপীল  নং-১২০/২০১৮ এর আেদেশর িবষেয় অিধদ েরর আইন উপেদ ার মতামতসহ িতেবদন রন করার জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা ।

সং ি  : বণনা মাতােবক।

১৮-৯-২০ ১৮

মহাপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, িশ া ভবন, 
ঢাকা।

মাঃ কাম ল হাসান
উপসিচব
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা।
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা।
৩) মাঃ আিন র রহমান, াগািরক, সােলহা বগম মিহলা িড ী কেলজ, হিরণা , িঝনাইদহ।
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মাঃ কাম ল হাসান 
উপসিচব
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